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1. Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) 

(Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, 
elektroninio pašto adresas) 

 

Ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): UAB „Mano mėsinė“ 
Įmonės kodas: 304417072 
Adresas: Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. 
Tel. +370 640 26109 
El. paštas:  vitold@caplinski.lt 

2. Informacija apie ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo (toliau – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas) 
ataskaitos (toliau – Ataskaita) rengėją 

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, 
telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas (pridedama juridinio ar fizinio asmens licencijos, 
leidžiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija). 
 
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekokonsultacijos“ (licencijos Nr. VSL-308 kopija pateikta 1 
priede). 
Adresas: J. Kubiliaus g. 6-5, 08234, Vilnius  
Kontaktiniai asmenys – aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Lina 
Sakalauskaitė-Pavelko, tel. (8 5) 274 54 91, el. paštas: lina.s@ekokonsultacijos.lt; projektų 
vadovė Inga Muliuolė, tel. (8 5) 274 54 91, el. paštas: inga@ekokonsultacijos.lt; aplinkos 
apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel. (8 5) 274 54 91, el. paštas: 
jolanta@ekokonsultacijos.lt, aplinkos apsaugos specialistė Kristina Pilžis, tel. (8 5) 274 54 91, 
el. paštas: kristina@ekokonsultacijos.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas  

(ekonominės veiklos rūšies kodas pateikiamas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 
(EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatoriaus patvirtinimo) 

UAB „Mano mėsinė“ planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – šviežios mėsos perdirbimas. 

Planuojamos vykdyti ūkinės veiklos ekonominės veiklos rūšies kodai pagal Ekonominės 
veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 226 „Dėl 
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pateikti 1 lentelėje. 

Lentelė 1. Ūkinės veiklos kodas pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

C    APDIRBAMOJI GAMYBA 

 10   Maisto produktų gamyba 

  10.1  Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba 

mailto:inga@ekokonsultacijos.lt
mailto:jolanta@ekokonsultacijos.lt
mailto:kristina@ekokonsultacijos.lt
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Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

   10.11 Mėsos perdirbimas ir konservavimas 

   10.13 Mėsos ir paukštienos produktų gamyba 

3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, gaminamų 
produktų paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai  

(Pateikiamas planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 
(teikiamos paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų 
paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 
(pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika)). 

UAB „Mano mėsinė“ planuojama ūkinė veikla – šviežios mėsos perdirbimas, adresu Ąžuolų g. 
2B, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.  
 
Naujai projektuojamame pastate numatytas šviežios mėsos perdirbimas be terminio 
apdorojimo. 
 
Projektinis pajėgumas. Planuojama perdirbti apie 24 t jautienos, 1,5 t avienos, 600 t 
kiaulienos, 2,5 t veršienos, 200 t paukštienos mėsos. 
 

Gaminama produkcija. Planuojama išpjaustyti kiaulienos, jautienos, veršienos, avienos,  
paukštienos skerdienas. Planuojama dalį mėsos malti bei gaminti mėsos pusgaminius 
(šviežios mėsos dešreles). Planuojamas gaminti kiekis – apie 3 t per parą, apie 828 t per 
metus. 
Planuojama šviežią mėsą supjaustyti, nukaulinti, dalį sumalti mėsmale, kitą dalį marinuoti su 
prieskoniais ar gaminti šviežias dešreles. 
 

Veikloje planuojamos naudoti žaliavos, cheminės medžiagos, kitos papildomos medžiagos, 
vandens, energetiniai ištekliai, taip pat planuojama gaminti produkcija pateikti 2 lentelėje.  

 

Lentelė 2. UAB „Mano mėsinė“ planuojami žaliavų, produkcijos, energetinių išteklių kiekiai.  

Nr. Medžiagų / žaliavų srautai vnt. vnt./m. 
1 Žaliavos ir papildomos medžiagos:   
  kiauliena t 600 

  jautiena t 24 

  aviena t 1,5 

  veršiena t 2,5 

  paukštiena t 200 

  sausi prieskoniai ir aliejiniai marinatai t 1,1 

2 Energija:   
  Elektros energija kWh 5000 

3 Vanduo:   
  Buitinėms ir gamybinėms reikmėms  m3 1,6 (per dieną),  

400 (per metus) 
4 Pakuotė (žaliavų/produkcijos pakavimui)   
  Plastikinė (plėvelė) t 0,1 

  Kartono dėžės vnt. 200 (per dieną), 
55200 (per metus) 

5 Kita:    
  paviršių dezinfekantai l 30 

  paviršių ir grindų valymo ir priežiūros l 60 
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priemonės 
  rankų dezinfekcinės priemonės l 20 

  rankų plovimo priemonės l 60 

  stiklų plovimo priemonės l 50 

6 Gaminama produkcija:    
  paruošti mėsos pusgaminiai (šaldyta 

mėsa, malta mėsa, marinuota mėsa, 
šviežios mėsos dešrelės) 

t 828 

 

Šviežia mėsa bus atvežama naudojant daugkartines plastiko dėžes, kurios bus po naudojimo 
bus plaunamos ir vėl naudojamos pakartotinai, todėl pakuočių atliekų šiame procese 
nesusidarys. Žaliavos išpakavimo ir produkcijos pakavimo metu gali susidaryti plastikinės 
plėvelės pakuočių atliekų.  
Produkcija bus pakuojama į kartonines dėžes papildomai į jas tiesiant plastikinius maišelius 
(dėl higienos ir saugumo užtikrinimo). 
 

Buitinėms ir gamybinėms reikmėms bus naudojamas vanduo iš vietinio gręžinio, nes 
centralizuotų vandentiekio tinklų teritorijoje nėra. Didžioji dalis vandens (~1 m3) bus 
naudojama įrangos, paviršių, įrankių plovimui. Likusi dalis vandens bus sunaudojama 
buitinėms darbuotojų reikmėms. 

 
Planuojamų naudoti cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapų kopijos pateiktos 
4 priede.  

3.3. esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas , ūkinėje veikloje naudojamų 
technologijų aprašymas  

 

Pav. 1. PŪV sklypo ir gamybinio pastato vieta. 

 
Planuojamai ūkinei veiklai vykdyti sklype projektuojamas gamybinės paskirties pastatas. 
Pastato tūris – stačiakampio formos dvišlaičiu stogu, ilgąja kraštine lygiuojamas prie 
vakarinės sklypo ribos ir pagrindiniu fasadu atgręžiamas į pietų pusėje esančią Ąžuolų gatvę.  
Prie rytinio pastato fasado projektuojama šlaitiniu stogu dengta rampa, skirta patekimui į 
pastatą ir daiktų iškrovimui. Pastato sienos ir stogas projektuojami iš daugiasluoksnių 
izoliacinių „Sandwich“ plokščių su apšiltinamuoju PIR užpildu. Pastato bendrasis plotas – 

UAB „Mano mėsinė“ sklypas 

Gamybinio 
pastato vieta 
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326,80 m² (gamybinės patalpos 183,74 m², administracinės patalpos 76,26 m² ir likusios 
bendro naudojimo / pagalbinės patalpos 66,80 m²). 
Projektuojamo pastato padėtis sklype bei vizualizacija pateikti 2 paveiksle.  
 
Greta gamybinio pastato projektuojamas kitos paskirties statinys – stoginė. Statinį sudaro 
dvišlaitis stogas ant metalinių stulpų. Statinys yra priblokuotas prie pagrindinio pastato 
šiaurinio fasado, formuojamas iš trijų pusių uždarų / ažūrinių sienų. Statinio gabaritai plane 
(pagal sienų išorinį kontūrą) yra 12,00 m x 12,00 m. Statinio užstatymo plotas yra 144 m². 
Statinyje planuojama laikyti automobilius ir sandėliuoti ūkio reikmenis. 

 

 

Pav. 2. UAB „Mano mėsinė“ projektuojamo pastato išdėstymo žemės sklype vizualizacija. 

 

Įvažiavimas į teritoriją planuojamas pietinėje sklypo pusėje iš Ąžuolų gatvės. Sklypo 
sutvarkymo plano kopija pateikta 5 priede. 
 
Sklype gamybos paskirties pastatui, su priblokuotu kitos paskirties inžineriniu statiniu - 
stogine, statyti išskiriamos šios pagrindinės zonos: patekimo zona – pietvakarinė sklypo dalis 
nuo įvažiavimo pusės iš Ąžuolų gatvės, automobilių parkavimo aikštelė – centrinė sklypo dalis 
ir pastatų statybos zona – vakarinė sklypo dalis. 
 
Projektuojamame žemės sklype, kurio plotas 5656 m², padengimas technogenine danga 
numatomas ~37 proc. Projektuojama asfalto danga įvažiavimui, automobilių parkavimo 
aikštelei. Pėsčiųjų takai projektuojami betoninių plytelių arba trinkelių. Laisva teritorija 
užsėjama veja, tai sudaro ~57 proc. žemės sklypo ploto. 
 
Planas su projektuojamų patalpų išdėstymu pastate pateikiamas 6 priede. 

 

Gamybos technologijos aprašymas 

Atvežta šviežios mėsos žaliava priimama supakuota plastikinėse dėžėse. Priėmimo patalpoje 
mėsa išimama iš išorinės taros ir perdedama į įmonės vidinę tarą, susveriama ant didelių 
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platforminių svarstyklių (600-1000 kg) ir patalpinama į šaldytuvą ant stelažų. Priimta žaliava 
saugoma žaliavų sandėlyje (0-+2)º C temperatūroje. 

 

Iš šaldymo įrenginių mėsa paimama vidinėje taroje ir nunešama į išpjaustymo patalpą, ir 
išpjaustoma ant nerūdijančio plieno stalų. Skerdenos dalys rankiniu būdu supjaustomos kaulų 
pjūklo pagalba į pageidaujamus gabalus, jei reikia - iškaulinėjamos. Išpjaustyta mėsa 
sudedama į vidinę tarą, susveriama ant platforminių nerūdijančio plieno svarstyklių ir 
saugoma pagamintos produkcijos šaldytuve.  

Dalis mėsos yra sumalama su mėsmale ir saugoma pagamintos produkcijos šaldytuve. 

Iš dalies sumaltos mėsos gaminamos dešrelės: sumalta mėsa prieskoniuojama, išmaišoma 
mėsos maišyklėje ir dešrų kimštuvo pagalba pagaminamos dešrelės, kurios laikomos 
pagamintos produkcijos šaldytuve. 

Dalis išpjaustytos mėsos nukreipiama marinuotų mėsos pusgaminių gamybai (naudojami 
sausi ir aliejinio pagrindo prieskoniai) ir laikoma pagamintos produkcijos šaldytuve. 

Siekiant užtikrinti išpjaustomos šviežios mėsos saugos ir higienos reikalavimus, mėsos 
išpjaustymo  patalpoje numatytos specialios plautuvės. 

Darbuotojams numatytos vyrų ir moterų persirengimo patalpos su atskirais tualetais. 

Papildomai bus įrengtas šaldytuvas-sandėlis, kuriame bus laikoma šviežios mėsos žaliava, 
gauta iš Lietuvos ir užsienio tiekėjų.  

 

Beatliekė gamyba. Gaunama žaliava (kiaulienos skerdiena, jautienos skerdiena, viščiukai 
broileriai) bus pilnai perdirbama, išpjaustoma į dalis taip, kad neliktų jokių atliekų. Kiaulienos 
ir jautienos skerdiena išpjaustoma į mėsos dalis, kaulai iškaulinėjami ir parduodami 
galutiniams pirkėjams (pagrinde pirkėjai perka šunims šerti). Odelės nulupamos ir vėlgi 
parduodamos galutiniams pirkėjams arba partneriams – mėsos perdirbėjams, kurie gamina 
virtus mėsos gaminius.  

Mėsos atraižos arba gabalai, kurie bus netinkami pardavimui kaip produktas, bus sumalami ir 
pagaminama smulkinta mėsa, kuri vėliau bus parduodama galutiniam vartotojui arba 
naudojama šviežių dešrelių gamybai. 

Planuojamas darbo laikas –7:00–18:00 val., 5 dienos per savaitę (pirmadienis – penktadienis). 
 

3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto 
naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla)  

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

1. Projektavimo darbai 2021 II ketv. – 2022 I ketv. 

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 2022 I-II ketv. 

3. Sanitarinės apsaugos zonos įteisinimas 2022 m. III ketv. 
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3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 
sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar 
kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas UAB „Mano mėsinė“ 
planuojamai ūkinei veiklai, siekiant nustatyti (patikslinti) sanitarinės apsaugos zonos (toliau – 
SAZ) dydį. 

Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - Žemės 
naudojimo įstatymas) 2-me priede pateikta informacija dėl objektų SAZ dydžių, PŪV – mėsos ir 

mėsos produktų gamyba, kai gamybos pajėgumas – iki 5 t/parą, reglamentuojama 50 m SAZ 
(pagal 3.5. punktą). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, patvirtinto 
2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 24 straipsnio 3 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
procesų metu, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas sanitarinės apsaugos zonos dydis gali 
būti sumažintas. Remiantis šia teisine nuostata UAB „Mano mėsinė“ planuojamai ūkinei 
veiklai atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kuriuo siekiama pagrįstai 
nustatyti PŪV objektui SAZ ribas. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita) rengiama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu 
Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo” 
su visais pakeitimais. Ataskaitos viešinimo ir derinimo procedūros atliekamos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 
„Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 
nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos 
aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“. 

3.6. siūlomos PŪV alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai atliekamas vykdomos 
ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma mažai apgyvendintoje teritorijoje, įmonės 
nuomojamame žemės sklype, naujai statomame gamybinės paskirties pastate, projektuojant jį 
taip, kad būtų atokiau nuo gyvenamosios paskirties objektų.  

Atsižvelgiant į šią informaciją bei numatytą veiklos pobūdį kitos vietos alternatyvos 
nesvarstomos.  

4. Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1. PŪV vieta, teritorijos žemėlapis su gretimybėmis, esamos ir suplanuotos gretimybės, 
teritorijos, teritorijos svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, 
ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos SAZ, informacija 
apie SAZ ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija 

(PŪV vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves 
(apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje 
planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame 
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žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų 
mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė 
veikla gali paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir pastatai, su kuriais 
ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos SAZ, 
informacija apie SAZ  ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija) 
 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

PŪV adresas – Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. Žemės sklypo 
plotas – 0,5656 ha, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos (0,0841 ha), komercinės paskirties objektų teritorijos (0,4815 ha) (žr. 3 
priede pateiktą išrašą iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės). 

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo plano Kraštovaizdžio specialųjį planą, patvirtintą 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, PŪV sklypas patenka 
į planuojamų gyvenamųjų vietovių teritorijas (žr. 3 pav.).  

Ištrauka iš žemėlapio su analizuojamos teritorijos vieta ir gretimybėmis pateikta 4 paveiksle.  

PŪV sklypas iš visų pusių apsuptas žemės ūkio paskirties sklypais. Pietinė PŪV sklypo dalis 
ribojasi su Ąžuolų gatve, už kurios – taip pat žemės ūkio paskirties sklypai. 

 

 

 

Pav. 3. Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Kraštovaizdžio 
specialiojo plano brėžinio  

 

PŪV vieta 
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Pav. 4. Analizuojamos veiklos vieta ir gretimybės 

 

Nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribų arčiausiai esančios: 

Gyvenamosios teritorijos – artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV sklypo ribos nutolęs 
~145 m į šiaurės vakarų pusę (žr. 4 pav., GN1). Informacija apie artimiausius gyvenamuosius 
pastatus pateikta Lentelė 3. 

Lentelė 3. Arčiausiai PŪV esantys gyvenamosios paskirties pastatai 

Nr. Objekto adresas 
Atstumas nuo 

PŪV sklypo 
ribų, m 

Atstumas nuo 
PŪV pastato, 

m  
Kryptis 

1 2 3 4 5 

GN1 
Bažnyčios g. 61, Mažųjų Kabiškių k., 
Nemenčinės sen., Vilniaus r. 

~145 ~155 ŠV 

GN2 
Bažnyčios g. 110, Mažųjų Kabiškių k., 
Nemenčinės sen., Vilniaus r. 

~200 ~210 V 

GN3 
Bažnyčios g. 112, Mažųjų Kabiškių k., 
Nemenčinės sen., Vilniaus r. 

~220 ~230 ŠV 

GN4 
Ąžuolų g. 2A, Piliakalnio k., Nemenčinės 
sen., Vilniaus r. 

~225 ~235 ŠR 

Pastaba: GN –gyvenamasis namas;  ŠV – šiaurės vakarai; ŠR – šiaurės rytai; V – vakarai. 

 

Artimiausia ugdymo įstaiga – Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis – nuo PŪV sklypo yra 
nutolusi ~1,05 km į šiaurės vakarų pusę (žr. Pav. 5). 

Kitų (kultūros ir pan.) įstaigų daugiau kaip 2-3 km spinduliu nėra.  

 

GN3 
GN4 

GN2 

GN1 

ŽŪ pask. sklypas 

ŽŪ pask. sklypas 

ŽŪ pask. sklypas 

ŽŪ pask. sklypas 

ŽŪ pask. sklypas ŽŪ pask. sklypas 

ŽŪ pask. sklypai 

PŪV sklypas 
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Pav. 5. Artimiausia ugdymo įstaiga.  

 

Remiantis saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapiu, artimiausia saugoma teritorija – 
upė Neris – yra nutolusi nuo PŪV teritorijos ≥ ~1,7 km į pietvakarių pusę. 
 

 

      PŪV teritorija 
 

Pav. 6. PŪV artimiausia saugoma teritorija (LR saugomų teritorijų valstybės kadastras  
[https://stk.am.lt/portal/]  

~1,7 km 

Kabiškių vaikų 

lopšelis-darželis 

PŪV vieta 

~1,05 km 

https://stk.am.lt/portal/
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Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos informacinės sistemos GEOLIS duomenimis, UAB 
„Mano mėsinė“ sklype ir gretimybėse (daugiau kaip 6 km atstumu) identifikuojamuose 
sluoksniuose geotopų nerasta.  

Artimiausias geologinis reiškinys – nuošliauža, esanti Nemenčinės mieste, kur Nemenčios upė 
įteka į Nerį, nuo PŪV teritorijos nutolusi ~2,2 km. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos gręžinių žemėlapiu, šiuo metu PŪV teritorijoje 
gręžinių nėra. PŪV reikmėms planuojamas vandens gręžinys sklype, kurio vieta matyti sklypo 
plane su inžineriniais tinklais (7 priede).  

PŪV gretimybėje yra keli gavybos (gėlo vandens) gręžiniai. Arčiausias - Nr. 46892 (20 m 
gylio) – Bažnyčios g. 61, Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. - už ~150 m į 
šiaurės vakarų pusę nuo PŪV teritorijos. Kitas, kurio Nr. 77677 (34 m gylio) - Ąžuolų g. 2A, 
Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. – už ~270 m. į šiaurės rytų pusę nuo PŪV 
teritorijos. 

Remiantis informacija, pateikta Lietuvos geologijos tarnybos Naudingųjų iškasenų telkinių 
žemėlapyje, PŪV teritorijoje ir gretimybėse tokių objektų nėra. Artimiausias objektas – Nr.  
745 Pakrauglė (išteklių rūšis – smėlis ir žvyras) – apie 2,5 km į šiaurės rytų pusę nuo PŪV 
sklypo ribų.  
 

PŪV sklypas nepatenka į NATURA 2000 teritorijas. Artimiausia NATURA 2000 teritorija 
pažymėta 10 paveiksle. PŪV teritorijai artimiausia BAST1 (Buveinių apsaugai svarbi 
teritorija) – Neries upė – tekanti pietvakarių pusėje už  ~1,7 km nuo PŪV sklypo ribų. PŪV 
artimiausia PAST2 (Paukščių apsaugai svarbi teritorija) – Asvejos ežerynas – už ~ 15,7 km į 
šiaurės rytų pusę nuo PŪV. 
Remiantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (UETK) pateikta 
informacija, PŪV teritorijai  artimiausi vandens telkiniai: 

 upelis Nemenčia (12010310) (≥ ~0,7 km į pietryčių pusę nuo PŪV teritorijos sklypo 
ribos);   

 ežeras Gėla (12030064) (≥ ~3 km į pietryčių pusę nuo PŪV sklypo ribos); 
 ežeras Gėlaitis (12030062) (≥ ~3 km į pietryčių pusę nuo PŪV sklypo ribos); 
 upė Neris (12010001) (≥ ~1,7 km į pietvakarių pusę nuo PŪV sklypo ribos).   

PŪV teritorija į paviršinio vandens telkinių apsaugos zoną ir paviršinio vandens telkinių 
pakrančių apsaugos juostą nepatenka. 
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Pav. 7. Ištrauka iš geologinių reiškinių ir procesų žemėlapio  

 [https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml] 

 

 
 

Pav. 8. Ištrauka iš gręžinių žemėlapio [https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml]  

 
 

PŪV vieta 

PŪV vieta 

~110m 

~310m 

~250m ~470m 

~500m 
~590m 

https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
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Pav. 9.   Ištrauka iš naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio 

 [https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml] 

 

 

Pav. 10. Situacijos schema saugomų teritorijų atžvilgiu  

[https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=746fb96e18294df189f50a13d6c56f1a] 

 

PŪV vieta 

~2,5km 

BAST 1 – Neries upė 

PŪV vieta 

https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=746fb96e18294df189f50a13d6c56f1a
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Pav. 11. Ištrauka iš upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapio [https://uetk.am.lt] 

 

Remiantis potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiuose pateikiama informacija, PŪV teritorija, 
aplinkiniai sklypai bei teritorijos nepatenka į užliejamas teritorijas (žr. 12 pav.). 

 

 

Pav. 12. Ištrauka iš potvynių grėsmių ir rizikos žemėlapio [https://potvyniai.aplinka.lt/map] 

 

Paviršinio vandens 
telkinių pakrančių 

apsaugos zonos 
 

Paviršinio vandens 
telkinių apsaugos 

zonos 
 

PŪV vieta 

PŪV vieta 

https://potvyniai.aplinka.lt/map
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PŪV teritorijoje ir jos artimiausioje aplinkoje nėra nekilnojamojo kultūros paveldo objektų. 
PŪV artimiausi kultūros paveldo objektai pažymėti 13 paveiksle: KP1 – Nemenčinės 
piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete (kodas 24182) yra už ~630 m į pietvakarių pusę nuo 
PŪV sklypo; KP2 – Pučkalaukio pilkapynas (kodas 5670) yra už ~1,4 km į pietryčių pusę nuo 
PŪV sklypo. 

 

 

Pav. 13. Kultūros paveldo vertybių žemėlapis [http://kvr.kpd.lt/heritage] 

 

Objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos  

PŪV artimiausioje gretimybėje nėra objektų, kuriems nustatytos SAZ.   

4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 
naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui 
nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko kopija)  

UAB „Mano mėsinė“ planuojama ūkinė bus vykdoma 0,5656 ha ploto kitos paskirties 
(naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo (0,0841 ha) bei komercinės paskirties objektų 
(0,4815 ha) teritorijos) žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 4120/0100:1243 Didžiųjų 
Kabiškių k.v., unikalus Nr. 4400-5498-6902.  

Žemės nuosavybės teisė priklauso fiziniams asmenims, o jis išnuomotas – UAB „Mano 
mėsinė“. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopija 
pateikta 3 priede.  

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos – apsaugos zonos: 
 Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (S – 797,00 kv. m); 
 Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

(S – 5656,00 kv. m); 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (S – 882,00 kv. m). 

PŪV vieta 

~1,4km 

~630m 

KP2 

KP1 

http://kvr.kpd.lt/heritage
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4.3. Vietovės infrastruktūra  

(vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų 
tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 
 

Vandens naudojimas  

Buitinėms ir gamybinėms reikmėms bus naudojamas vanduo iš vietinio gręžinio, nes 
centralizuotų vandentiekio tinklų teritorijoje nėra. Didžioji dalis vandens (~1 m3/parą) bus 
naudojama įrangos, paviršių, įrankių plovimui. Likusi dalis vandens (iki ~0,6 m3/parą) bus 
sunaudojama buitinėms darbuotojų reikmėms. 

Sklypo planas su numatoma vandens gręžinio vieta ir vietiniais vandentiekio tinklais 
pateiktas 7 priede. 

 
Šildymo/vėdinimo sprendiniai 
 
Pastato šildymas numatomas šilumos siurbliu oras-oras, kurio naudingumo koeficientas COP 
(prie +7°C) ne mažesnis už 3,6. Pastato patalpų vėdinimui numatoma įrengti mechaninio 
vėdinimo su rekuperacija sistemą, kurios rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti 
ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis 
neturi viršyti 0,45 Wh/m³, kad atitiktų A++ pastatų energinio naudingumo reikalavimus. 
Detalūs sprendiniai bus atliekami darbo projekto etape. 
 
Šalčio gamybos sprendiniai 
 
Šalčio gamybai numatytas 1 freoninis kompresorinis kondensatorius, kuris bus įrengtas prie 
pastato sienos vakarinėje pastato pusėje. Numatyta, kad kondensatoriaus galingumas bus apie 
20 kW. Detalesnę informaciją apie įrenginių skleidžiamą triukšmo lygį bei prognozuojamą jo 
sklaidą aplinkoje žr. 5.3 poskyryje.  
 
Žaliavų, produkcijos, atliekų atvežimas / išvežimas 
 
Dėl nedidelių planuojamos ūkinės veiklos apimčių numatoma, kad per dieną į teritoriją galėtų 
atvykti 1 krovininis automobilis (iki 3,5 t keliamosios galios) produkcijai išvežti ir iki 4 mikro 
autobusų žaliavų atvežimui. 
Planuojama, kad įmonėje dirbs 6-8 darbuotojai, tad numatoma, kad ryte atvyks, o vakare 
išvyks max 8 lengvieji automobiliai. 
Dėl numatomų mažų atliekų kiekių, atliekų išvežimas bus vykdomas ne dažniau kaip 1 k. 
/savaitę. 
Sklypo sutvarkymo planas su pažymėtomis įvažiavimo į teritoriją ir įėjimo į pastatą (žaliavų 
pristatymo, produkcijos atidavimo) vietomis pateiktas 5 priede.    

 
Atliekų susidarymas ir perdavimas atliekų tvarkytojams 
 
Planuojamos ūkinės veiklos metu gali susidaryti nedideli kiekiai plastikinės pakuotės atliekų 
bei mišrių komunalinių atliekų, kurios bus perduodamos atliekų tvarkytojams. 
Planuojama, kad pakuotės atliekos iš PŪV bus išvežamos atliekų tvarkytojų 1-2 kartus per 
mėn.; mišrios komunalinės – 1 kartą per savaitę. 
 
Nuotekų susidarymas ir tvarkymas 
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PŪV metu susidarys buitinės ir gamybinės (įrangos plovimo) nuotekos, kurios savo sudėtimi 
artimos buitinėms nuotekoms, todėl jos traktuojamos kaip buitinės ir toliau tekste kalbame 
tik apie buitinio tipo nuotekų tvarkymą. Buitinės nuotekos iš pastato bus surenkamos ir 
valomos biologinio valymo įrenginyje „AT-10“ UAB „August ir Ko“. Šių įrenginių technologija 
atspari nuotekų kiekio ir užterštumo svyravimui, cheminių medžiagų poveikiui. Valymo 
įrenginyje vyksta azoto ir fosforo šalinimas, nenaudojant cheminių medžiagų, neskleidžiant 
blogo kvapo, veikiant be garso, mažas perteklinio dumblo susidarymas. 
Buitinės nuotekos iš valymo įrenginių nuvedamos į buitinių nuotekų talpyklą 6,0 m³. 
 
Nuotekų valymas VFL technologijos nuotekų tvarkymo sistemose vyksta biologiniu būdu, 
naudojant heterogeninę aktyvuotą dumblo suspensiją. VFL proceso technologija apima visus 
pažangiausius prailginto aeravimo aktyviojo dumblo procesus, įskaitant nitrifikaciją, 
denitrifikaciją, fosforo šalinimą, dumblo tankinimą, filtravimą per skendintį sluoksnį vienoje 
kompaktiškoje talpoje (reaktoriuje). Tame pačiame reaktoriuje taip pat yra mechaninės 
grotos, aktyvacijos sekcija, kuri susideda iš trijų zonų (anaerobinės-fermentacijos, 
denitrifikacijos ir nitrifikacijos), sujungtų per tam tikras ertmes ir latakus, vidinį 
recirkuliacijos vamzdyną ir antrinį nusodintuvą. 
Maišymas, aktyviojo dumblo mišinio cirkuliacija ir recirkuliacija vyksta suslėgto oro pagalba, 
tiekiama orapūte. Antriniame nusodintuve iš išvalytų nuotekų yra atskiriamas aktyvusis 
dumblas. 
Nuotekų valymo įrenginiai užtikrina 95-98 % organinių teršalų išvalymo efektyvumą ir tokius 
išvalymo parametrus: 

BDS5 - 10-15 mg/l; 
ChDSchr - 35-50 mg/l; 
Skendinčios medž. - 15-20 mg/l; 
N-NH4 + - 5 mg/l; 
Pbendras - 50-70% 
Nbendras - 60-70% 

 
Valymo įrenginius aptarnaus kvalifikuota tokius darbus atliekanti įmonė, kuri susikaupusį 
dumblą periodiškai išveš 1-2 kartus per metus ir perduos atitinkamai atliekų tvarkytojui. 
Sklypo planas su inžineriniais tinklais pateiktas 7 priede. 
 

Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimas ir tvarkymas 
 
Surinktos paviršinės (lietaus) nuotekos nuo pastatų stogų ir kietų dangų (aikštelės) bus 
surenkamos į latakus su ketaus grotelėmis ir bus išleidžiamos į projektuojamas kaupimo 
talpas. Lietaus nuotekų kaupiamoji dalis turi būti ne mažesnė kaip 20 min maksimalios liūties 
kiekio. Projektuojamos lietaus nuotekų kaupimo talpos d2,0 m – 2 vnt., kurių naudingas tūris 
ne mažiau kaip 6 m³. Sukauptą lietaus vandenį numatoma panaudoti sklypo priežiūrai, 
perteklinį kiekį išvežti. 
Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo projektuojamos aikštelės su žvyro/skaldos danga bus 
nuvedamos į rytų pusėje esantį vandens melioracijos griovį. Gretimas žemės sklypas (kad. Nr. 
4120/0100:1244) rytų pusėje priklauso projektuojamo sklypo savininkams. 
Sklypo planas su inžineriniais tinklais pateiktas 7 priede. 

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

(įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar 
suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, 
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statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 
įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus 
objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame 
papunktyje nurodytų objektų) 

PŪV adresas – Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. Žemės sklypo (kad. 
Nr. 4120/0100:1243) plotas – 0,5656 ha, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – 
pramonės ir  sandėliavimo objektų teritorijos (0,0841 ha), komercinės paskirties objektų 
teritorijos (0,4815 ha).   

Artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV sklypo ribos nutolęs ~145 m į šiaurės vakarų pusę 
(žr. 4 pav.). Informacija apie artimiausius gyvenamuosius pastatus pateikta Lentelė 3.  
Daugiau informacijos apie gyvenamuosius pastatus, rekreacines ar kitas teritorijas ir atstumai 
nuo PŪV iki šių objektų pateikti 4.1 skyriuje. 

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės 
sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio kiekybinis ir 
kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas  

(identifikuojami ir aprašomi planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos lemiami sveikatai įtaką 
darantys veiksniai, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai artimiausioje 
gyvenamųjų pastatų aplinkoje, visuomeninės paskirties teritorijose ir statiniuose, rekreacinėse 
teritorijose ir kituose svarbiuose objektuose, nurodytuose Poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo metodinių nurodymų priedo 4.4 papunktyje) 
 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę daugiausia lemia fizinė ir socialinė aplinka, žmonių 
gyvensena. Todėl gerinant gyvenimo kokybę svarbu dėmesį skirti aplinkos keliamai taršai 
mažinti. Mokslininkai neabejoja, jog aplinkos kokybė turi lemiamos įtakos, o kenksmingi 
aplinkos veiksniai skatina ligų atsiradimą ir plitimą. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose yra nuostata analizuoti 
tuos aplinkos sveikatos rodiklius, kurie yra reikšmingi tiriamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai aspektu. Dėl itin paprastos, modernios ir netaršios planuojamos ūkinės 
veiklos pobūdžio aplinkos veiksnių, galinčių turėti reikšmingos įtakos visuomenės sveikatai 
nėra. Toliau šiame paragrafe bus detaliai analizuojamas prognostinis poveikis visuomenės 
sveikatai dėl triukšmo sklaidos. 

Psichologinių veiksnių, susietų su estetiniu vaizdu ar galimais konfliktais nenumatoma, nes 
veikla bus vykdoma kaimiškoje vietovėje, mažai užstatytoje teritorijoje, kur greta nėra nei 
didesnių gyvenviečių, nei rekreacinių ar saugotinų teritorijų.  

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 
sveikatai, vertinimas  

(aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į 
aplinkos orą bus išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir neorganizuotų) ir mobilių taršos 
šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai 
(skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro foninis užterštumas, 
numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, aplinkos oro užterštumo 
prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų išmesti teršalų didžiausiai koncentracijai 
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skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie teršalų koncentracijos 
skaičiavimui naudotas parinktis (reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. 
t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, foniniai aplinkos 
užterštumo duomenys ir jų pasirinkimo pagrindimas, teršalų koncentracijos skaičiavimo 
rezultatai ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų 
aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio 
koordinačių sistema ir mastelis, pateikiama aplinkos oro užterštumo prognozė ir galimas 
poveikis visuomenės sveikatai) 

 

Tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

PŪV metu stacionarių oro taršos šaltinių nebus. 

 

Mobilūs taršos šaltiniai 
 
Remiantis PŪV organizatoriaus informacija bei atsižvelgiant į PŪV apimtis numatoma, kad į 
teritoriją per darbo dieną (numatomas darbo laikas I-V nuo 7.00 iki 18 val.) galėtų atvykti 1 
krovininis automobilis (3,5 t keliamosios galios) produkcijai išvežti ir iki 4 automobilių 
(mikro autobusiuko tipo) žaliavų atvežimui. Numatoma, kad įmonėje dirbs 6-8 darbuotojai, 
kurie savo transportu ryte atvažiuos į darbą, o vakare išvažiuos namo. 
Dėl tokių nereikšmingų, vos keleto automobilių srauto per dieną, mobili tarša bus 
nereikšminga ir jos vertinimas neturi prasmės.   
 
 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 
ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus  

(aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į aplinkos orą 
išsiskirs kvapai, kvapus skleidžiančios cheminės medžiagos, kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs 
organizuoti ir neorganizuoti) ir jų ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų kvapų emisijų 
skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro užterštumo kvapais 
prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų skleidžiamų kvapų koncentracijai aplinkos ore 
skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie kvapų koncentracijos skaičiavimo parinktis 
(reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota 
kompiuterinė programinė įranga, naudotos cheminių medžiagų kvapų slenkstinės vertės, kvapų 
koncentracijos skaičiavimo rezultatai (pagal galimybes įvertinant ir greta planuojamos ūkinės veiklos 
esančių kvapų susidarymo šaltinių, galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos 
zonų riboms, skleidžiamą taršą) ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas 
skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos 
žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė ir 
galimas poveikis visuomenės sveikatai). 

Remiantis Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis, Lietuvoje šiuo metu galioja dvi 
higienos normos, skirtos kvapams gyvenamosios aplinkos ore reglamentuoti: 

• higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore“; 

• higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. 

Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama 1-am Europos kvapo vienetui (1 
OUE/m3), didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore 
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yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Ši taikoma iš ūkinės komercinės veiklos, kurioje 
naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti.  
 

PŪV metu oro teršalų ir kvapų nesusidarys, todėl šis veiksnys nėra vertinamas. 
 

5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojanti spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, vertinimas 

(esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių ir mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta 
(schema), informacija apie skleidžiamą taršą (emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, taršos sklidimo 
prognozė/sklaidos modeliavimo rezultatai (lentelės, žemėlapiai)). 

 

Šiame poskyryje vertinama pagrindinė galima fizikinė tarša dėl PŪV – triukšmas. Kitos 
fizikinės taršos nenumatoma. 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo poveikis 
organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos 
organui. 

Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) akcentuojamos triukšmo keliamos rizikos 
sveikatai: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai, fiziologinių funkcijų 
sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, socialiniai ir elgsenos 
pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, 
ligoniai, neįgalieji, pamainomis dirbantieji, senyvo amžiaus asmenys, ilgai būnantys triukšme 
žmonės ir pan. 

Triukšmo lygį gyvenamuosiuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje šiuo 
metu reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 

Higienos normoje HN 33:2011 nustatyti tokie leistini triukšmo ribiniai dydžiai: 
 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą: 
- 55 dBA, maksimalus 60 dBA (7 – 19 val.) 
- 50 dBA, maksimalus 55 dBA (19 – 22 val.) 
- 45 dBA, maksimalus 50 dBA (22 – 7 val.) 

 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo: 

- 65 dBA, maksimalus 70 dBA (7 – 19 val.) 
- 60 dBA, maksimalus 65 dBA (19 – 22 val.) 
- 55 dBA, maksimalus 60 dBA (22 – 7 val.) 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų 
apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ reglamentuojama, kad esant 
80 – 85 dB(A) triukšmo ekspozicinėms vertėms turi būti pradėti taikyti darbuotojų apsaugos 
nuo triukšmo veikimo veiksmai.  

Darbuotojų apsaugai nuo triukšmo darbe, turi būti diegiami visuotinai priimtini klausos 
pakenkimų rizikos prevencijos principai: 

 Netriukšmingų naujų darbo priemonių ar naujų darbo vietų įrengimas; 
 Darbuotoją veikiančių triukšmo lygių darbo vietoje nustatymas ir mažinimas; 
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 Neformalūs darbuotojų sveikatos tikrinimai; 
 Inžinerinių, akustinių, organizacinių ir kitų triukšmo mažinimo priemonių ir metodų 

taikymas; 
 Darbuotojų informavimas, mokymas ir kontrolė; 
 Periodinis taikomų triukšmo mažinimo programų efektyvumo tikrinimas. 

5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo 
emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų techninių specifikacijų, 
kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą (garso 
galingumo lygį), kopijos, nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo pobūdis ir darbo laikas, 
triukšmo šaltinių, esančių patalpų viduje, vertinimui pateikiamos pastato (pastatų) išorinių sienų 
oro garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpų tūris, plotas, aukštis; tais atvejais, 
kai stacionarių triukšmo šaltinių gamintojai nepateikia informacijos apie planuojamų įrengti 
(įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą, šie duomenys gali būti gauti 
pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ patvirtinimo“, 19.1–19.3 papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius Lietuvos standartus 
kitoje vykdomoje ūkinėje veikloje atlikus jau naudojamų ekvivalentiškų stacionarių triukšmo 
šaltinių garso slėgio lygio ar garso intensyvumo matavimus garso galingumui apskaičiuoti 

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu patalpų viduje nenumatoma naudoti triukšmingų įrenginių, 
kurių skleidžiamas garsas būtų girdimas už pastato ribų. Didžioji dalis gamybinės veiklos bus 
vykdoma rankiniu būdu (pjaustymas, nukaulinimas ir pan.), o malimo, dešrelių gamybos ar 
pakavimo veikla nėra triukšminga. Projektuojamo pastato garso klasė numatoma ne 
mažesnės C garso klasės. Naudojamos atitvarinių sienų konstrukcijos turi ne mažesnę kaip 55 
dB akustinę varžą, o langai - ne mažesnę kaip 32 dB akustinę varžą. 

Galimi išoriniai triukšmo šaltiniai – tai išorinis vėsinimo įrenginio blokas VRF sistemai, skirtas 
šaldytuvų ir šaldiklių šalčio gamybai (naudojamas freonas). Remiantis gamintojo duomenimis, 
tokio įrenginio skleidžiamas triukšmas – 61 dBA1. Numatomas 1 vnt. tokio tipo įrenginio, 
kuris bus statomas lauke prie vakarinės pastato sienos. Įrenginio aukštis – apie 1,6 m, todėl 
triukšmo šaltinio aukštis taip pat priimamas tokiame aukštyje.  

Kitas išorinis triukšmo šaltinis – tai šildymo sistemos oras-oras sieninis oro kondicionierius 
(1 vnt.), skirtas patalpų šildymui-vėsinimui. Šis įrenginys bus taip pat tvirtinamas ant pastato 
išorinės sienos vakarinėje pusėje 1-1,5 m aukštyje. Remiantis gamintojo duomenimis, tokio 
tipo (kaip nurodo užsakovas) įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis – 52 dBA2. 

Numatoma, kad šie išoriniai įrenginiai veiks visą parą (įmonės darbo laikas I-V 7:00-18:00 
val.). Triukšmo sklaidos vertinimui priimtas scenarijus kai stacionarūs triukšmo šaltiniai 
veikia 24 val./parą ir 365 dienas per metus. 

PŪV stacionarūs triukšmo šaltiniai pažymėti 14 paveiksle.  

 

                                                 
1 Šaltinis: https://www.alpicair.com/lt/produktai/vrf5-e-lt  
2 Šaltinis: https://www.salna.lt/oro-kondicionierius-mitsubishi-srk-src50zs-w  

https://www.alpicair.com/lt/produktai/vrf5-e-lt
https://www.salna.lt/oro-kondicionierius-mitsubishi-srk-src50zs-w
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Pav. 14. PŪV stacionarių triukšmo šaltinių preliminari vieta prie vakarinio pastato fasado 

 
Planuojama, kad sklypas bus aptvertas ne žemesne nei 2 m aukščio tvora (žr. vizualizacijas 
Pav. 2 ir Pav. 15), kuri tarnaus dar ir kaip triukšmo slopinimo barjeras. 
 

 

 

Pav. 15. Pastato vizualizacija sklype  

   

5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) 
mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys, mobiliųjų triukšmo 
šaltinių judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi su įmonės veikla 
susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo laikas ir judėjimo 
sąlygos; pateikiami įmonės teritorijoje esančių automobilių aikštelių duomenys (plotas, 
išsidėstymas, vietų skaičius), naudojimo laikas 

 
Dėl nedidelių planuojamos ūkinės veiklos apimčių numatoma, kad per dieną į teritoriją atvyks 
1 krovininis automobilis (iki 3,5 t keliamosios galios) produkcijai išvežti ir iki 4 mikro 
autobusiukų žaliavų atvežimui. 
 
Planuojama, kad įmonėje dirbs 6-8 darbuotojai, tad numatoma, kad ryte atvyks, o vakare 
išvyks max 8 lengvieji automobiliai. Projektuojama 6 lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė 
pietinėje pusėje prie įvažiavimo į teritoriją. 
 

Triukšmo šaltinis –  

 

Nr. 1 – oro kondicionierius 

Nr. 2 – vėsinimo įrenginio blokas 

Vakarinis pastato fasadas, kur 

planuojami triukšmo šaltiniai 
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Triukšmo nuo mobilių šaltinių sklaidos skaičiavimui taip pat įvertinama ir 10 vietų stovėjimo 
aikštelės dalis rytinėje pusėje nuo įvažiavimo į sklypą (sklypo plane pažymėta punktyrine 
linija) bei 2 vietos po stogine šiaurinėje sklypo pusėje. 
 
Įvažiavimo / išvažiavimo į / iš sklypo vieta bei automobilių parkavimo vietos pažymėtos 16 
paveiksle. 
 
 
 

 
 

Pav. 16. Schema su transporto judėjimo vietomis sklype. 

 
Krautuvų įmonės teritorijoje nebus. 
Įvažiavimas į įmonės teritoriją bus iš Ąžuolų gatvės. 

Sklypo sutvarkymo planas su pažymėtomis įvažiavimo į teritoriją ir įėjimo į pastatą (žaliavų 
pristatymo, produkcijos atidavimo) vietomis pateiktas 5 priede. 

Automobiliai į įmonės teritoriją atvyks tik darbo dienomis ir darbo valandomis I-V 7:00-18:00 
val. 

 

5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga, 
naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės sąlygos, 
skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis, 
taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis 

Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
įvertinamas modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos 
higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

Į     įvažiavimas/išvažiavimas 

 

           auto parkavimo vietos 

 

       transporto judėjimo kryptys 
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paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais 
dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pateikti. 
 

Lentelė 4.  Ribinės triukšmo lygio vertės  

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. 
Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 
dBA 

    1. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 
triukšmą 

6–19 (diena) 
19–22 (vakaras) 

22–6 (naktis) 

55 
50 
45 

   2. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo 

6–19 (diena) 
19–22 (vakaras) 

22–6 (naktis) 

65 
60 
55 

 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo programa 

Prognozuojant triukšmo lygio pokytį aplinkinėse teritorijose buvo atliktas triukšmo sklaidos 
skaičiavimas ir modeliavimas kompiuterine programa CadnaA 4.3. (Computer Aided Noise 
Abatement – kompiuterinė triukšmo sklaidos sistema). Tai programinė įranga, skirta 
triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA 
programoje vertinamos 4 pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), 
kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir 
standartai. Kelių transporto triukšmo skaičiavimui naudojama NMPB-Routes-96 metodika. 

Triukšmo sklaidos modeliavimo sąlygos 

Skaičiuojant triukšmą buvo priimtos tokios sąlygos pagal ISO 9613: 

 triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (įvertinus, kad aplinkinėse teritorijose 
vyrauja lygumos ir nėra statinių;  

 oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70 %; 

 triukšmo slopinimas – įvertinta sklypą planuojama apjuosti tvora, įvertintos dangų 
absorbcinės charakteristikos; 

 įvertintas triukšmo šaltinių darbo režimas. 

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų 
intervalais kas 5 dBA. Triukšmo sklaidos žingsnio dydis, vertinant PŪV teritorijoje esančių 
taršos šaltinių sukeliamą triukšmo lygį - dx(m):2; dy(m):2, o važiuojančio autotransporto - 
dx(m):1; dy(m):1. 
 

Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą buvo vertinti 2 variantai: 

 įmonės teritorijoje planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliamas 
triukšmo lygis ties įmonės teritorijos ribomis ir artimiausių gyvenamųjų namų 
aplinkoje dienos/vakaro/nakties metu; 

 į įmonės sklypą artimiausiomis gatvėmis atvažiuojančių krovininių ir lengvųjų 
transporto priemonių keliamas triukšmo lygis dienos metu. 

 

 



 
 

UAB „Ekokonsultacijos“ 27 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai  

Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai pateikti 9 priede. Susisteminta informacija 
pateikta 27-28 lentelėse. 

 

Lentelė 5. Įmonės teritorijoje planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių 
prognozuojami triukšmo lygiai 

Vieta 

Triukšmo rodiklis 

L(dienos) 
(7.00-
19.00) 

L(vakaro) 

(19.00-
22.00) 

L(nakties) 
(22.00-

7.00) 

Ties sklypo ribomis 

Šiaurinė sklypo riba 35,1 28,6 28,6 

Rytinė sklypo riba 34,7 13,2 13,2 

Pietinė sklypo riba 46,5 28,2 28,2 

Vakarinė sklypo riba 41,7 41,6 41,6 

Gyvenamųjų namų aplinkoje 

Ties GN1 (Bažnyčios g. 61, Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen.) 15,8 15 15 

Ties GN2 (Bažnyčios g. 110, Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen.) 14 13,6 13,6 

Ties GN3 (Bažnyčios g. 112, Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen.) 13,7 13,2 13,2 

HN 33:2011 ribinė vertė: 55 50 45 

 

Lentelė. 6. Artimiausiomis gatvėmis į įmonės teritoriją atvažiuojančių transporto priemonių 
prognozuojami triukšmo lygiai  

Vieta 
Triukšmo rodiklis  

L(dienos) 
(7.00-19.00) 

Gyvenamųjų namų aplinkoje 

Ties GN1 (Bažnyčios g. 61, Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen.) 44,3 

Ties GN2 (Bažnyčios g. 110, Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen.) 52 

Ties GN3 (Bažnyčios g. 112, Mažųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen.) 49,1 

HN 33:2011 ribinė vertė 65 

 

Vertinant planuojamus triukšmo šaltinius nustatyta, kad prognostinis triukšmo lygis ties UAB 
„Mano mėsinė“ sklypo ribomis, taip pat artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje neviršija HN 
33:2011 reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. 

 

5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių objektų 
techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir 
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 
„Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės 
spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai 
nurodoma skaičiavimams naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa, 
naudotas skaičiavimo standartas ir/ar metodas, skaičiavimų aukštis, modeliavimo 
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teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos 
žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis 

PŪV nejonizuojančios spinduliuotės neskleis. 

5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką 
darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės 
aktuose, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai 

Prognozuojant ir vertinant poveikį visuomenės sveikatai svarbiausia yra prioritetų 
nustatymas, t.y. per kokius aplinkos komponentus labiausiai galėtų būti veikiama žmonių 
sveikata (žr. 7 lentelę).  
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Lentelė 7. Ūkinės veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems įtaką veiksniams 

Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis 

sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Elgsenos ir gyvensenos 

veiksniai 
      

1.1. Mitybos įpročiai 
Visa veikla nėra 0 

Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

1.2. Alkoholio vartojimas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

1.3. Rūkymas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

1.4. Narkotinių ir 
psichotropinių vaistų 
vartojimas 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

1.5.  Lošimas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

1.6.  Fizinis aktyvumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

1.7.  Saugus seksas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

1.8.  Kita 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

2. Fizinės aplinkos 

veiksniai* 
      

2.1. Oro kokybė 

Visa veikla nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- 

Dėl įmonės veiklos oro 

taršos nenumatoma. 



 
 

UAB „Ekokonsultacijos“ 30 

Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis 

sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Vandens kokybė 

Buitinės 

nuotekos,  

paviršinės 

nuotekos 

Nuotekų ir 

dirvožemio tarša 
0 

Pokyčiai 

nenumatomi 

Vanduo bus tiekiamas iš 

vietinio gręžinio.  

Nuotekos bus valomos 

valymo įrenginiuose ir 

kaupiamos rezervuare, iš 

kurio bus išvežamos. 

- 

2.3. Maisto kokybė 
Visa veikla nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

2.4. Dirvožemis 

Visa veikla nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- 

Poveikis dirvožemiui 
galimas tik lokaliai 

statybų metu ir tik įmonės 
teritorijos ribose 

2.5. Spinduliuotė 
Visa veikla nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

2.6. Triukšmas 

Įrenginiai, 
transportas 

Įrenginių, 
autotransporto 

skleidžiamas 
triukšmas 

0 Triukšmo lygis 

Keliamas triukšmo lygis 
neigiamo poveikio aplinkai ir 

arčiausiai esančioms 
gyvenamosios paskirties 

teritorijoms neturės. 

- 

2.7. Būsto sąlygos 
Visa veikla nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

0 0 

2.8. Sauga 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

0 0 

2.9. Susisiekimas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

0 0 

2.10. Teritorijų planavimas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

0 0 
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Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis 

sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

2.11. Atliekų tvarkymas 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 

PŪV metu galimi tik 
pakuočių atliekų nedideli 

kiekiai, kurie bus 
perduodami atliekų 

tvarkytojams. 

Bus naudojamos 
daugkartinio naudojimo 

pakavimo dėžės. 

Atliekos bus tvarkomos 
vadovaujantis atliekų 

tvarkymą 
reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimais. 

2.12. Energijos 
panaudojimas 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- 

Bus prisijungta prie 
elektros tinklų 

2.13. Nelaimingų atsitikimų 
rizika 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

2.14. Pasyvus rūkymas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3. Socialiniai ekonominiai 
veiksniai 

- || - nėra + 
Naujos darbo 

vietos 
- - 

3.1. Kultūra 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3.2. Diskriminacija 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3.3 Nuosavybė 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3.4. Pajamos 
- || - nėra + 

Naujos darbo 
vietos, galimybė 

užsidirbti 
- - 

3.5. Išsilavinimo galimybės 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3.6. Užimtumas, darbo 
rinka, darbo galimybės 

- || - nėra + 
Sukurta iki 8 

naujų darbo vietų 
- - 

3.7. Nusikalstamumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 
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Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis 

sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

3.8. Laisvalaikis, poilsis 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3.9. Judėjimo galimybės 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3.10. Socialinė parama 
(socialiniai kontaktai ir 
gerovė, sauga) 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

3.11.Visuomeninis 
kultūrinis, dvasinis 
bendravimas 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

3.12. Migracija 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3.13. Šeimos sudėtis 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

3.14. Kita 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

4. Profesinės rizikos 
veiksniai 

      

4.1. Cheminiai 

Visa veikla nėra - 
Pokyčiai 

nenumatomi 

Cheminės medžiagos 
plovimui ir valymui bus 

naudojamos pagal 
naudojimo instrukcijas  

- 

4.2. Fizikiniai 
- || - 

 

Triukšmas - Triukšmo lygis 
darbo aplinkoje 

negalės viršyti 85 
dBA. 

Esant poreikiui darbuotojai 
naudos asmenines apsaugos 

priemones 
- 

4.3. Biologiniai 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

4.4. Ergonominiai 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

4.5. Psichosocialiniai 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 
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Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis 

sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6. Fiziniai 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

5. Psichologiniai veiksniai       

5.1. Estetinis vaizdas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

5.2. Suprantamumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

5.3. Sugebėjimas valdyti 
situaciją 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

5.4. Prasmingumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

5.5. Galimi konfliktai 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 

Visuomenė supažindinama 
su vykdoma ūkine veikla 

teisės aktų nustatyta tvarka 

Veiklos viešinimas ir 
nuolatinis bendravimas su 

visuomene mažina 
konfliktų kilimo tikimybę 

6. Socialinės ir sveikatos 
priežiūros paslaugos 

- || - nėra 0 
Pokyčiai 

nenumatomi 
- - 

6.1. Priimtinumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

6.2. Tinkamumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

6.3. Tęstinumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

6.4. Veiksmingumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

6.5. Sauga 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

6.6. Prieinamumas 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

6.7. Kokybė 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 
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Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis 

sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

6.8. Pagalba sau 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

7. Kita (nurodyti) 
- || - nėra 0 

Pokyčiai 
nenumatomi 

- - 

* Fizinės aplinkos veiksniai kiek įmanoma įvertinami kiekybiškai, nustatomi prognozuojami taršos kiekiai, kokybinė teršalų sudėtis, jų atitiktis teisės norminiams aktams. Veiksnių 
kiekybinės išraiškos įvertinamos remiantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos duomenimis, techninio projekto aplinkos apsaugos dalimi, o jei jų nėra, – 
užsakovo pateikta informacija. 

2 skiltyje trumpai aprašomos veiklos rūšys, kurios, kaip prognozuojama, turės poveikį sveikatai darantiems įtaką veiksniams ir sveikatai. 

3 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą teigiamą ar/ir neigiamą poveikį sveikatai darantiems įtaką veiksniams. 

4 skiltyje pažymima, koks poveikis prognozuojamas: teigiamas (+) ar neigiamas (-). 

5 skiltyje nurodomi pagrindiniai su veikla susijusių rodiklių (nagrinėtų tiriant esamą situaciją ir papildomų) prognozuojami pokyčiai. 

6 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie galimas (arba negalimas) poveikio sumažinimo ir/ar panaikinimo priemones. 

7 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą poveikį, aprašomos problemos. 
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5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos 
visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai  

(Biologiniai, ekonominiai, socialiniai, psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra 
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose (gali būti naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo 
(aprašomieji) metodai, pavyzdžiui, pateikiami mokslinių tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių 
apklausos duomenys, analizės, ekspertų nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos analizė ir 
pan.). 

Vadovaujantis PSO duomenimis, socialinių, ekonominių, gyvensenos, psichologinių veiksnių 
kokybiniam poveikiui įvertinti nėra sukurta metodikų, todėl yra rekomenduojama naudoti 
apklausos metodus, apklausiant konkrečioje vietovėje gyvenančius žmones. Standartizuota 
psichogeninio įvertinimo metodika laikomas užduočių ar klausimų, skirtų įvairių žmogaus 
ypatybių įvertinimui, rinkinys, pateikiamas vienodomis (standartinėmis) sąlygomis ir 
naudojantis vienodą (standartinę) duomenų interpretacijos sistemą. Duomenų bazių apie 
minėtų veiksnių kokybinį vertinimą Lietuvoje nėra sukurta, esant būtinybei yra vykdomos 
sociologinės apklausos. Planuojama vykdyti ūkinė veikla yra vietinio lygio, neturinti įtakos 
didesnei visuomenės daliai, todėl tokią apklausą atlikti nėra tikslinga. 

Apie planuojamą vykdyti veiklą visuomenė yra informuojama Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas dėl planuojamos 
ūkinės veiklos galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės 
apsaugos zona, už kurios ribų dėl veiklos ypatumų ir veiklos vykdytojo pastangų neigiamo 
poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma. Visuomenės supažindinimas su projektu mažina 
psichologinės įtampos atsiradimo tikimybę. 

Veiklos vykdytojas įsipareigoja ūkinę veiklą vykdyti taip, kad veiklos sukeliamas poveikis 
neviršytų nustatytų ribinių verčių gyvenamajai aplinkai už įmonės teritorijos ribų. 

6. Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą PŪV poveikį 
visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai  

(Ataskaitoje pateikiamas ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai mažinančių priemonių 
aprašymas, dokumentai, patvirtinantys taršos prevencijos arba mažinimo galimybes ir 
atitinkamų planuojamų arba įgyvendintų priemonių veiksmingumą, sveikatos rizikos veiksnių 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties sanitarinės apsaugos zonos ribomis pokyčiai įdiegus 
šias priemones) 
 

UAB „Mano mėsinė“ planuojamos prevencinės priemonės 

 Pastato konstrukciniai ir statybiniai sprendimai: 

- Projektuojamam gamybos paskirties pastatui atliktas energetinio naudingumo 
vertinimas, kuris atitinka A++ klasę. Pastatas suprojektuotas taip, kad jį naudojant 
būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir vėdinimui. Pastato sienos ir 
stogas projektuojami iš daugiasluoksnių izoliacinių "Sandwich" plokščių su 
apšiltinamuoju PIR užpildu. Atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo 
koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus;  

- stacionarių triukšmo šaltinų apsauginis atitvėrimas siekiant kuo labiau sumažinti 
triukšmo lygį;  

 Tinkama vadyba: 
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- planuojama ūkinė veikla bus vykdoma tik darbo valandomis (nuo 7 iki 18 val.), su PŪV 
susijęs autotransportas į sklypo teritoriją atvažiuos tik darbo dienomis darbo 
valandomis; 

- tinkamų priešgaisrinių, darbų saugos, cheminių medžiagų valdymo priemonių 
planavimas minimizuoja gaisro ir kitų nelaimingų atsitikimų atsiradimo riziką; 

 Kitos prevencinės priemonės:  

- tinkamas cheminių medžiagų laikymas tam skirtoje gerai vėdinamoje patalpoje pagal 
SDL pateiktus reikalavimus;  

- aukšti higienos sąlygų laikymosi standartai maksimaliai apsaugant ir išlaikant žaliavų 
bei produkcijos kokybę;  

Antrinės (taršos mažinimo) priemonės: 

- nuotekų valymas valymo įrenginiuose bei periodinis dumblo išsiurbimas užtikrinant 
sklandų valymo įrenginių darbą; 

- triukšmo mažinimo priemonė – sklypo perimetras aptveriamas tvora. 

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai dėl planuojamos ūkinės veiklos nebus, todėl kitų 
priemonių nenumatoma. 

7. Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

(Ataskaitoje analizuojami tik tie visuomenės grupių demografiniai ir sveikatos statistikos 
rodikliai, kurie yra prieinami ir reikšmingi vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
visuomenės sveikatai. Pagal galimybę ir reikalingumą gali būti analizuojami ir kiti papildomi 
rodikliai. Gali būti pateikiama mokslinių tyrimų arba oficialiosios statistikos apžvalga) 

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 
pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys) 

Analizuojama UAB „Mano mėsinė“ teritorija yra Vilniaus r. savivaldybėje, Nemenčinės 
seniūnijoje, adresu Ąžuolų g. 2B, Piliakalnio k., todėl apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę 
bus analizuojami Vilniaus r. sav. populiacijos rodikliai, kurie palyginami su bendrais Lietuvos 
rodikliais. 

Lietuvoje jau dvidešimt metų dėl neigiamos natūralios kaitos bei emigracijos mažėjo 
gyventojų skaičius, tačiau 2020 m. šis sumažėjimas gana menkas, o 2021 m. gyventojų 
skaičius padidėjo. Demografų duomenimis, šis gyventojų skaičiaus teigiamas pokytis yra 
nulemtas reemigracijos. 2021 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 795 680 gyventojų. Lyginant 
pastarojo dešimtmečio duomenis matome, kad nuo 2012 metų populiacijos sumažėjimas 
skaičiuojamas 207 961 gyventoju (arba 6,9 proc.). 

Vilniaus r. sav. 2021 m. pradžioje gyveno 102 031 gyventojas. Palyginus su 2012 m., kuomet 
rajono gyventojų skaičiuota 95 650, šis skaičius padidėjo 6 381 gyventoju arba maždaug 6,25 
proc. 
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Pav. 17. Gyventojų skaičiaus pokytis, 2012 – 2021 m. (šaltinis: Statistikos departamentas prie 
Lietuvos Vyriausybės) 

Daugiamečiai procentiniai duomenys apie gyventojų grupes (0-14 metų ir 65 metų ir 
vyresnių) pateikiami 8 lentelėje ir 18 paveiksle. 

Lentelė 8. 0 – 14 ir 65 metų amžiaus bei vyresnių gyventojų dalis, % 

Metai 
Vilniaus r. sav. Lietuva 

0-14 m. ≥65 0-14 m. ≥65 

2012 17,5 13,4 14,8 18,1 

2013 17,2 13,6 14,7 18,2 

2014 16,9 13,9 14,6 18,4 

2015 16,8 14,2 14,6 18,7 

2016 16,7 14,5 14,7 19 

2017 16,6 14,8 14,8 19,3 

2018 16,5 15,1 15 19,6 

2019 16,5 15,2 15,1 19,8 

2020 16,3 15,3 15,1 19,9 

2021 16,1 15,4 15,1 19,9 

  

 

Pav. 18. 0 – 14 ir 65 metų amžiaus bei vyresnių gyventojų dalies kitimas 
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Kaip matyti iš pateikiamų pastarųjų dešimties metų laikotarpio Vilniaus r. sav. ir bendrai visos 
Lietuvos duomenų, pateiktų 8 lentelėje ir 18 paveiksle, gyventojų, iki 14 metų amžiaus, dalis 
kinta netolygiai. Lietuvoje šio amžiaus gyventojų dalis iki 2014 m. mažėjo, nuo 2016 m. didėjo, 
nuo 2019 m. – beveik nekinta. Tuo tarpu Vilniaus r. sav. gyventojų, iki 14 metų amžiaus, dalis 
kasmet mažėja. Gyventojų, vyresnių nei 65 metų amžiaus, dalis Lietuvoje ir Vilniaus r. sav. 
palaipsniui didėja, nors tarp 2020 ir 2021 m. Lietuvoje šis augimas ir sustojo. 

Galima stebėti, jog visu nagrinėjamu laikotarpiu, t. y. nuo 2010 iki 2019 m. (paskutiniai 
prieinami duomenys, kuriuos pateikia Higienos instituto Lietuvos sveikatos rodiklių 
informacinė sistema) Vilniaus r. savivaldybėje natūralus gyventojų prieaugis, tenkantis 1 000 
gyventojų, buvo fiksuojamas neigiamas. (žr. 9 lentelę). 

Lentelė 9. Natūralus gyventojų prieaugis 1 000 gyventojų Vilniaus r. sav. 

Metai 
Gimusiųjų 

skaičius 

Gimstamumas  
1 000 

gyventojų 

Mirusiųjų 
skaičius 

Mirtingumas  
1 000 

gyventojų 

Natūralus 
prieaugis  

1 000 gyventojų 

2010 1084 11,34 1174 12,28 -0,94 

2011 1030 10,79 1110 11,63 -0,84 

2012 1068 11,2 1196 12,54 -1,34 

2013 1021 10,74 1182 12,44 -1,7 

2014 980 10,3 1195 12,5 -2,2 

2015 1086 11,4 1229 12,9 -1,5 

2016 1075 11,2 1153 12,1 -0,9 

2017 1019 10,6 1103 11,5 -0,9 

2018 996 10,2 1129 11,6 -1,4 

2019 910 9,16 1119 11,27 -2,11 

 

Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, jau daugelį metų gyventojų mirčių 
struktūra buvo būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių ir nekito: pagrindinės mirčių priežastys 
buvo kraujotakos sistemos ligos ir piktybiniai navikai (žr. 19 paveikslą). Tačiau nuo 2020 m. 
dėl pasaulinės pandemijos, kurią sukėlė COVID-19 ligos virusas, gyventojų mirčių struktūra 
šiek tiek pakito – 2020 m. 4,03 proc. vyrų ir 4,44 proc. moterų mirčių priežastimi buvo COVID-
19 infekcija. 

 

Pav. 19. Vilniaus r. sav. gyventojų mirties priežasčių struktūra (šaltinis: Higienos institutas) 
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Kūdikių mirtingumo, tenkančio 1 000 gyvų gimusiųjų, Vilniaus r. sav., remiantis Lietuvos 
sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis, rodiklis neturi aiškios tendencijos ir 
kasmet kinta – lyginant su Lietuvos vidurkiu šis rodiklis vienais metais buvo didesnis, kitais 
mažesnis. 2018 metais mirtingumas buvo lygus 0 (žr. 10 lentelę). 

Lentelė 10. Kūdikių mirtingumas 1 000 gyvų kūdikių 

Metai 

Vilniaus r. sav. Lietuva 

Gimusieji Mirusieji 
kūdikiai 

Mirtingumas3 Gimusieji Mirusieji 
kūdikiai 

Mirtingumas 

2010 1084 3 2,77 30 676 153 4,99 

2011 1030 4 3,88 30 268 144 4,76 

2012 1068 4 3,75 30 459 118 3,87 

2013 1021 6 5,88 29 885 110 3,68 

2014 980 1 1 30 369 118 3,9 

2015 1086 4 3,7 31 475 132 4,2 

2016 1075 6 5,6 30 623 139 4,5 

2017 1019 4 3,9 28 696 85 2,9 

2018 996 0 0 28 149 96 3,41 

2019 910 3 3,3 27 393 90 3,29 

7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 
pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys) 

Šiame poskyryje pateikiami duomenys iš Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
stebėsenos 2020 metų ataskaitos4 (analizuojami 2019 m. rodikliai - paskutiniai prieinami 
duomenys). 

2017–2019 m. laikotarpiu sergančių asmenų skaičius Vilniaus rajone mažėjo ir 2019 m. šis 
rodiklis buvo vienas mažiausių Lietuvoje – mažesnis jis buvo tik Klaipėdos rajono savivaldybėje. 

 

Pav. 20. Ligotumas Vilniaus r. ir Lietuvoje 2017–2019 m. (atvejų sk. 10 000 gyventojų) 
 

Ligotumas 2017–2019 m. laikotarpiu Vilniaus rajone mažėjo ir buvo mažesnis už šalies 
vidurkį. 

                                                 
3 – kūdikių mirtingumas tenkantis 1 000 gyvų gimusių 
4 Šaltinis: https://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/savivaldybiu_ataskaitos/2019/Vilniaus_r._sav._2019.pdf  

https://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/savivaldybiu_ataskaitos/2019/Vilniaus_r._sav._2019.pdf
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Vilniaus gyventojai 2019 m. dažniausiai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, taip pat 
kraujotakos sistemos bei jungiamojo audinio ligomis – tai buvo 3 pagrindinės ligotumo 
priežastys tarp Vilniaus r. gyventojų. 

 

Vilniaus rajono gyventojų 2019 m. ligotumo pagal 5 pagrindines ligų grupes analizė rodo, jog 
2017-2019 m. laikotarpiu sumažėjo sergančiųjų kvėpavimo, kraujotakos sistemos ligomis 
skaičius, taip pat traumų skaičius. Tačiau padaugėjo asmenų, sergančių jungiamojo audinio 
bei endokrininės sistemos ligomis. 
 

 

Pav. 21. Vilniaus r. gyventojų ligotumas pagal pagrindines ligų grupes 2017-2019 m. (atvejų sk. 
10 000 gyventojų) 

 

Vilniaus rajono moterų ligotumas pagal 3 pagrindines ligų grupes buvo didesnis nei vyrų. Tuo 
tarpu analizuojant Vilniaus rajono gyventojų susirgimus dažniausiomis 3 ligomis pagal 
amžiaus grupes matyti, jog jauniausioje amžiaus grupėje dominuoja susirgimai kvėpavimo 
sistemos ligomis, o vyriausioje – kraujotakos sistemos ligomis. Taip pat didėjant amžiui didėja 
ir ligotumas kraujotakos bei jungiamojo audinio ligomis, tačiau mažėja – kvėpavimo sistemos 
ligomis. 
 

 

Pav. 22. Ligotumas 3 dažniausiomis ligomis pagal lytį Vilniaus r. 2019 m. (atvejų sk. 10 000 
gyventojų) 
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Pav. 23. Ligotumas 3 dažniausiomis ligomis pagal amžiaus grupes Vilniaus r. 2019 m. (atvejų 
sk. 10 000 gyventojų) 

 

Vyresnių (65 metų +) Vilniaus rajono gyventojų su nukritimais susijusių traumų skaičius 2019 
m. buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį. Susižalojimų dėl nukritimo atvejų skaičius 65 metų ir 
vyresnio amžiaus gyventojų grupėje Vilniaus rajone 2017–2019 m. laikotarpiu mažėjo. 
Vertinant Vilniaus rajono gyventojų dėl nukritimų patirtų traumų skaičių pagal lytį, 2019 m. 
skirtumų nenustatyta. Didžioji dauguma Vilniaus rajone registruotų susižalojimų dėl 
nukritimų tarp vyresnio amžiaus asmenų vietų lieka nepatikslintos, tarp patikslintų – 
dažniausiai nukritimai registruojami namuose. 

 

 
 

Pav. 24. Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje Vilniaus r. ir 
Lietuvoje 2017–2019 m. (atvejų skaičius 10 000 gyventojų) 

 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu yra susijęs su gyvensena, todėl, siekiant išvengti šios 
ligos, svarbu skatinti sveiką gyvenseną bei užtikrinti, kad liga būtų laiku diagnozuojama ir 
gydoma. 2019 m. sergamumas II tipo cukriniu diabetu Vilniaus rajone buvo vienas mažiausių 
tarp visų Lietuvos savivaldybių ir beveik 2 kartus mažesnis už šalies vidurkį. Sergamumas II 
tipo cukriniu diabetu Vilniaus rajone 2017–2019 m. nežymiai didėjo. 2019 m. didžiausias 
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sergamumas II tipo cukriniu diabetu Vilniaus rajone buvo tarp vyresnių nei 65 metų amžiaus 
gyventojų. 

 

Pav. 25. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu Vilniaus r. ir Lietuvoje 2017–2019 m. (atvejų 
skaičius 10 000 gyventojų) 

 

7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

(aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos grupės, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias 
grupes: vaikus, pagyvenusius žmones, mažas pajamas turinčius ir kt.) 
 
Analizuojant planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai išskirtos dvi 
populiacijos rizikos grupės: darbuotojai ir artimiausios ūkinei veiklai gyvenamosios 
teritorijos. Ūkinės veiklos galimo poveikio visuomenės grupėms vertinimas pateiktas 11 
lentelėje. Poveikio ypatybių įvertinimas pateiktas 12 lentelėje. 
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Lentelė 11. Ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms 

Visuomenės grupės 
Veiklos rūšys ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Grupės 
dydis 

(asm. 
skaičius) 

Poveikis: 

teigiamas (+) 
neigiamas (-) 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Veiklos poveikio zonoje 
esančios visuomenės 
grupės 

Šviežios mėsos 
perdirbimo veikla 

 

0 0 

Vertinimu nustatyta, kad į ūkinės veiklos poveikio zoną  visuomenės 
grupės nepatenka. 

2. Darbuotojai  

Šviežios mėsos 
perdirbimo veikla 

 
8 0 

Bus atliekamas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas. 
Nelaimingų atsitikimų tikimybė nežymi, nes darbuotojai, pagal 
poreikį, bus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 
supažindinti su darbų saugos instrukcijomis. 

Lentelė skirta identifikuoti pagrindines labiausiai veikiamas visuomenės grupes, jų dydį, poveikių šaltinius.  

2 skiltyje trumpai aprašomos veiklos rūšys, kurios, kaip prognozuojama, turės poveikį atitinkamai visuomenės grupei. 

5 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą poveikį, pagrindžiamas nagrinėjamos visuomenės grupės pažeidžiamumas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UAB „Ekokonsultacijos“ 44 

Lentelė 12. Poveikių ypatybių įvertinimas 

 
Veiksnio sukeltas 

poveikis 
 

Poveikio ypatybės 

Pastabos ir 
komentarai 

Veikiamų asmenų skaičius 
Aiškumas (tikimybė), įrodymų 

stiprumas 
Trukmė 

Iki 500 
žm. 

501– 
1 000 

žm. 

Daugiau  
kaip 1 001 

žm. 

 
Aiškus

* 
 

Galimas
** 

Tikėtinas 
*** 

Trumpas     
(iki 1m.) 

Vidutinio 
ilgumo   

(1–3 m.) 

Ilgas   
(daugiau 

kaip 3 m.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Aplinkos oro tarša +     +   + 
Aplinkos oro taršos 
nenumatoma 

2. Triukšmo sukeltas 
psichologinis 
diskomfortas 

+     +   + 

Triukšmas gyvenamojoje 
aplinkoje ir už siūlomų SAZ 
ribų neviršys reglamentuojamų 
normų.  

3. Profesinė rizika:           
3.1.  Cheminių 
veiksnių poveikis 

+     +   + 

Šie poveikiai bus vertinami 
darbo vietų ir profesinės 
rizikos vertinimo metu 

3.2.  Fizikinių veiksnių 
poveikis 

+     +   + 

3.3. Fizinių veiksnių 
poveikis  

+     +   + 

3.4.  Ergonominių 
veiksnių poveikis 

+     +   + 

3.5.  Psichosocialinių 
veiksnių poveikis 

+     +   + 

*Poveikis aiškus arba pagrįstas norminiais aktais, patikimais tyrimais ir įrodymais. 
**Kai kurie patikimi tyrimai įrodo ryšį, yra svarbiausi priežastiniai kriterijai. 
***Įrodymai apie poveikį mažos vertės, nustatyti kai kurie priežastiniai kriterijai. 
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7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 
duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.) 

Gyventojų demografiniai rodikliai: gyventojų skaičius, pasiskirstymas pagal amžių, 
gimstamumas, mirtingumas, mirties priežasčių struktūra, kūdikių mirtingumas ir kiti 
sveikatos rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su nagrinėjamos savivaldybės 
rodikliais pateikti Ataskaitos 7.1 poskyryje.  
 
Gyventojų sergamumo rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su nagrinėjamos 
savivaldybės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.2 poskyryje. 

7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę daugiausia lemia žmonių gyvensena bei fizinė ir 
socialinė aplinka. Todėl gerinant gyvenimo kokybę ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
aplinkos keliamai rizikai mažinti. Mokslininkai neabejoja, jog aplinkos kokybė turi lemiamos 
įtakos, o kenksmingi aplinkos veiksniai skatina ligų plitimą. 

Planuojama ūkinė veikla galėtų turėti įtakos dėl triukšmo lygio padidėjimo. Apibendrinant šių 
veiksnių skaičiavimo duomenis daroma išvada, kad dėl PŪV keliamas triukšmas už įmonės 
teritorijos ribų neviršys nustatytų ribinių verčių. Todėl galima teigti, kad planuojama veikla 
neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 
 
 

8. Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 
pagrindimas 

(Šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 
įstatymo, Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. XII-2166 nuostatomis). 

8.1. Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas 

(Sanitarinės apsaugos zonos ribų plane turi būti pažymėtos taršos šaltinio ir/ar taršos objekto 
arba kelto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal meteorologinius 
duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas, 
nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės 
prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, 
specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai) 
  

Sanitarinės apsaugos zona (SAZ) – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti 
teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos. 
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Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2-me priede 
pateikta informacija dėl objektų SAZ dydžių, PŪV – mėsos perdirbimas, kai gamybos pajėgumas 

– ≤ 5 t/parą, reglamentuojama 50 m SAZ 

Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnyje nurodyta, kad 
asmenys, planuojantys ir (ar) vykdantys ūkinę veiklą, kuri yra susijusi su poveikiu aplinkai ir 
dėl to galimu neigiamu poveikiu visuomenės sveikatai, inicijuoja sanitarinės apsaugos zonų 
nustatymą. Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos ūkinei veiklai ir (ar) objektams, 
nurodytiems Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Įstatymo 24 
straipsnio 3 dalis nurodo, kad ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį 
visuomenės sveikatai, gali būti nustatytas kitoks negu Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme nurodytas sanitarinės apsaugos zonų dydis.  

Nagrinėjamu atveju SAZ ribų dydis nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 str. 3 
punkte nurodoma, kad nustatant sanitarinės apsaugos zonas, ūkinės veiklos išmetamų 
(išleidžiamų, paskleidžiamų) aplinkos oro teršalų, kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių 
sukeliama žmogaus sveikatai kenksminga aplinkos tarša už sanitarinės apsaugos zonų ribų 
neturi viršyti ribinių užterštumo (ar kitokių) verčių, nustatytų gyvenamosios paskirties 
pastatų (namų), viešbučių, mokslo, poilsio, gydymo paskirties pastatų, su apgyvendinimu 
susijusių specialiosios paskirties pastatų, rekreacijai skirtų objektų aplinkai. 

SAZ ribos nustatomos aplink stacionarius taršos šaltinius. Nustatytos ar patikslintos SAZ 
(specialiosios žemės naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamo turto kadastrą ir 
Nekilnojamo turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatyme nustatyta tvarka. 
 
Siūlomos SAZ ribų planas pateiktas 8 priede. 

8.2. Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas, topografinis planas su pažymėtomis teršalų 
sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais 

Siūlomas SAZ ribų planas pateiktas 8 priede. Triukšmo sklaidos vertinimas pateiktas 5.3 
poskyryje. 

8.3. Sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais 
ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis 

(Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribos, 
Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti 
remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais 
duomenimis) 
 
PVSV atliekamas planuojamai ūkinei veiklai, todėl faktinių duomenų apie įmonės veiklą ir 
tikėtiną taršą nėra galimybės pateikti. 
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9. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai ir jų pasirinkimo 
pagrindimas 

Metodų paskirtis – įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai. Metodo tikslas yra kuo 
realiau įvertinti neigiamus veiksnius ir jų daromą poveikį žmonių sveikatai ir gyvenimo 
kokybei. Aplinkos taršos vertinimo modeliai, naudoti vertinime buvo pasirinkti todėl, jog jie 
aprobuoti LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministerijų. 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir viešinimo procedūros atliekamos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 
„Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 
nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos 
aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
metodinių nurodymų patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais. 

Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos statistikos 
departamento, Lietuvos sveikatos informacinio centro pateiktais statistiniais duomenimis. 
Remiantis jais buvo atlikta visuomenės sveikatos būklės analizė.  

9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Pasirinkti triukšmo sklaidos vertinimo metodai yra gana tikslūs ir objektyvūs, su vertinimo 
problemomis nesusidurta. 

Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tik tuo atveju, jei ūkinės veiklos 
organizatorius poveikio visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą 
informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, 
darančius įtaką sveikatai. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinime naudojant literatūros duomenis yra naudojamasi tik 
valstybinių, mokslinių institucijų duomenimis, kurių patikimumas ir objektyvumas 
užtikrinamas įstaigų statusu. 

10. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

(Nurodoma, ar planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės 
aktų reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų planuojamos 
arba vykdomos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (konkretaus teisės akto straipsnis, jo dalis, 
punktas) 

UAB „Mano mėsinė“ PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimus.  

 UAB „Mano mėsinė“ PŪV bus vykdoma tik darbo dienomis, darbo valandomis. 
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 Vadovaujantis triukšmo lygio vertinimu, galima teigti, kad dėl PŪV triukšmo lygis už 
teritorijos ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys HN 33:2011 
reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.  

 Susidariusios nuotekos bus valomos vietiniuose valymo įrenginiuose, o teršalų 
koncentracijos neviršys ribinių verčių, nustatytų Nuotekų tvarkymo reglamente.  

 PŪV metu susidariusios atliekos iki perdavimo atliekų tvarkytojams, bus laikomos 
pagal reikalavimus, pateiktus Atliekų tvarkymo taisyklėse. 

 PŪV metu naudojamos cheminės medžiagos bus naudojamos ir laikomos pagal 
reikalavimus, pateiktus Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir preparatų 
įstatyme ir pagal rekomendacijas, pateiktas šių medžiagų SDL.  

11. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

(Nurodomas siūlomų sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo 
kurio (-ių) nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribos. Pridedamas siūlomų sanitarinės 
apsaugos zonos ribų planas (topografinis planas, brėžinys ar žemėlapis), kuriame nurodytos 
siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos) 
 
Įvertinus UAB „Mano mėsinė“ planuojamą vykdyti veiklą, nustatyta, kad ji neturės įtakos 
aplinkos oro kokybei, triukšmo, kvapų ar kitos taršos padidėjimui už įmonės teritorijos ribų, 
todėl neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma, o sanitarinės apsaugos zoną 
tikslinga formuoti su sklypo ribomis (SAZ dydis – 0,5656 ha) (žr. 8 priedą). 
 

12. Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
stebėsenos, emisijų kontrolės ir pan. 

Veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.  

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą siūloma: 

1. Krovininis transportas dėl PŪV turi važiuoti tik darbo dienomis, darbo valandomis, 
kaip buvo įvertinta atliekant PVSV. Laikantis darbų grafiko, gyventojų poilsio ir 
ramybės laikas nebus trikdomas. 

2. Veikloje susidariusios atliekos turi būti laikomos griežtai jų laikymui skirtose vietose, 
užtikrinant teritorijos švarą bei tvarką. 

3. PŪV naudojamos cheminės medžiagos turi būti laikomos tik tam numatytoje vietoje 
griežtai pagal reikalavimus, pateiktus Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir 
preparatų įstatyme ir pagal rekomendacijas, pateiktas šių medžiagų SDL.  

4. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sprendiniai turi atitikti Paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento nuostatas.  

5. Turi būti atliktas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas.  
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13. Visuomenės informavimas apie parengtą Ataskaitą ir viešą 
Ataskaitos pristatymą 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 
aprašu (toliau - Aprašas), visuomenei bus sudarytos sąlygos susipažinti su parengta 
Ataskaita. Informacija apie parengtą Ataskaitą paskelbta 2022 m.  kovo mėn. 22 d. 
dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir 2022 m. kovo mėn. 22 d. internetiniame laikraštyje „Vilniaus 
kraštas“, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bei UAB „Ekokonsultacijos“ 
internetinėse svetainėse.    

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
internetinėje svetainėje 2020-10-27 paskelbė informaciją, kad „Sveikatos apsaugos 
ministerija, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. 
nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ vykdymą, 
rekomenduoja šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu viešo 
visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 
susirinkimą ir kitas visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinime procedūras vykdyti elektroninėmis komunikacijos 
priemonėmis“. 

Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, Ataskaita eksponuojama tik 
elektroninėje erdvėje nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m. balandžio 5 d. Su Ataskaita galima 
susipažinti UAB „Ekokonsultacijos“ internetinėje svetainėje: 
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentas 2022 m. kovo 18 d. buvo informuotas apie parengtą Ataskaitą ir Ataskaitos 
viešinimą.  

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita būdas ir data buvo suderinti su Vilniaus 
rajono savivaldybės Nemenčinės seniūnija, apie parengtą Ataskaitą ir Ataskaitos viešinimą 
buvo informuota ir Vilniaus rajono savivaldybės administracija.   

   

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/
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PRIEDAI  
 

Priedo 
Nr. 

Priedo pavadinimas 
 

1 Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija 

2 UAB „Mano mėsinė“ Žemės sklypo planas 

3 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 

4 Planuojamų naudoti cheminių medžiagų SDL 

5 Sklypo sutvarkymo plano kopija 

6 Planas su projektuojamų patalpų išdėstymu 

7 Sklypo planas su inžineriniais tinklais 

8 Siūlomos SAZ ribų planas 

9 Triukšmo modeliavimo žemėlapiai 

 
 


